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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Европа" ни приреди уште еден 
скандал со името на нашава др-
жава. Имено, Европскиот пар ла-

мент наместо Македонци, прифаќајќи ја 
студијата на Поткомитетот за човекови 
права во оваа институција, за правата 
на малцинствата на Западен Балкан, за 
кој ќе треба да се расправа идниот ме-
сец, нè нарече "ФИРОМАКЕДОНЦИ". Иа-

Европа си поигрува со 
националните чувства на 
македонскиот народ. 
Тврди дека не се меша во 
спорот меѓу Грција и 
Македонија околу 
уставното име на нашава 
држава, но подлегнувајќи 
на грчките притисоци, таа 
дистрибуира разни 
извештаи во кои 
Македонците се 
именувани под разни 
имиња, иако многу добро 
знае дека вистинското име 
за нашава држава и народ 
е Македонија и 
Македонци. Последниот 
скандал во кој бевме 
наречени 
"ФИРОМАКЕДОНЦИ" е 
уште една потврда за 
двојната европска 
политика кон нашава 
држава Република 
Македонија и потврда за 
тоа дека таа сè уште ја 
третира Грција како свое 
милениче. Па, случајно 
или не, подлегнува на 
грчките провокации и 
смислени сценарија за 
негација на македонското 
име и јазик. Затоа, 
логично е да го бараме 
одговорот на прашањето - 
зошто се греши само кога 
станува збор за 
Македонците и за нивниот 

јазик? Примери за 
тоа има безброј, но 
не и одговори.

ко Брисел се обидува да се огради од 
скандалозниот извештај, коментирајќи 
дека тој е подготвен од група независни 
експерти од универзитетите во Но-
тингем и Кембриџ, очигледно е како тоа 
ваквите пропусти намерно се пропу ш-
таат во јавноста. А тоа е уште еден доказ 
за подлегнувањето на "европ ските гос-
пода" на грчките притисоци и уште 
еден доказ за двојните европски стан-
дарди.

Македонското МНР реагираше до 
првиот човек на Европскиот пар ла-
ментот, Ханс Герт Потеринг, кој пред не-
колку месеци испрати официјално из-
винување до министерот Милошоски 
за мајскиот инцидент, кога во Резо лу-
ција на Европскиот парламент наместо 
Македонци се користеше називот "Сла-
вомакедонци". Тој ветил дека во иднина 
Европскиот парламент во своите до ку-
менти нема да користи навредливи 
називи за Македонците. Во писмото на 
МНР се бара објаснување зошто во сту-
дијата три пати се употребува терминот 
FYRoMacedonians, иако во неа гра ѓани-
те на оваа земја 18 пати се нарекуваат 

Македонци. Во МНР сакаат да веруваат 
дека навистина тоа не е став на Ев роп-
скиот парламент, како што всушност е 
наведено и на првата страница во Из-
вештајот дека "сите гледишта изнесени 
во овој документ се одговорност на 
авторот и нужно не ја претставуваат 
официјалната позиција на Европскиот 
парламент".

"СЛАВОМАКЕДОНСКИ" 
ЈАЗИК

Но, ова не е прв пат Европа да си 
поигрува со чувствата на македонскиот 
народ. Ниту еден досегашен нивен про-
пуст не бил на штета на Грците, на-
против секогаш продирал во она што 
значи македонски идентитет и маке-
донска држава. Многу пати досега "гос-
подата од Европа" ни ветиле дека 
грешките нема да се повторат, но тие во 
континуитет се редат. Последната на-
вреда на Македонците како ФИРО МА-
КЕДОНЦИ уште еднаш го покажува од-
носот на Европа кон Македонија и Ма-

"ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ ПОД ГРЧКИ ПРИТИСОК СЕ "ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ ПОД ГРЧКИ ПРИТИСОК СЕ 
СОГЛАСИ, ДА СЕ СМЕНИ ПРВИЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ КАДЕ СОГЛАСИ, ДА СЕ СМЕНИ ПРВИЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ КАДЕ 
СЕКАДЕ СЕ УПОТРЕБУВАШЕ ТЕРМИНОТ МАКЕДОНСКИ ВО СЕКАДЕ СЕ УПОТРЕБУВАШЕ ТЕРМИНОТ МАКЕДОНСКИ ВО 
АКРОНИМОТ ФИРОМ",  ИЗЈАВИ ШТЕФАН ВОЛФ, ШЕФ НА АКРОНИМОТ ФИРОМ",  ИЗЈАВИ ШТЕФАН ВОЛФ, ШЕФ НА 
ЕКСПЕРТСКИОТ ТИМ КОЈ ГО ПОДГОТВУВАШЕ ИЗВЕШТАЈОТ ЕКСПЕРТСКИОТ ТИМ КОЈ ГО ПОДГОТВУВАШЕ ИЗВЕШТАЈОТ 
ЗА ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА НА ЗАПАДЕН БАЛКАН, ЗА ЗА ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА НА ЗАПАДЕН БАЛКАН, ЗА 
КОЈ ТРЕБА ДА РАСПРАВА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ КОЈ ТРЕБА ДА РАСПРАВА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
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НИЕ НЕ СМЕ НИТУ ФИРОМ, НИЕ НЕ СМЕ НИТУ ФИРОМ, 
НИТУ СЛАВОМАКЕДОНЦИ, НИТУ СЛАВОМАКЕДОНЦИ, 

НИЕ ЕДНОСТАВНО СМЕ НИЕ ЕДНОСТАВНО СМЕ 
САМО МАКЕДОНЦИСАМО МАКЕДОНЦИ

кедонците. Нашето инте гри-
рање во Европа е условено 
со добрососедските односи 
со Грција, но прашањето е 
како може да се гради до-
брососедство со некој кој ни 
ги негира името и иден ти-
тетот. Македонија ниту ед-
наш не го навредила чув-
ството на Грците, ниту ед-
наш не ги прекрстила, а 
како капак на сè е тоа што 
Европа, во различни случаи, 
неза висно дали сме биле 
наре чени "фиромци", "славо-
ма кедонци" или "граѓани на 
Поранешна Југословенска Ре  -
публика Македонија", под-
легнала на грчките при ти-
соци.

Претходно спомнавме за 
мајскиот Извештај на извес-
тувачот за Македонија, Ерик 
Мејер, кој неколку дена по 
неговото усвојување, осам-
на со сменета содржина, од-
носно со "славомакедонски" 
наместо "македонски јазик", 
за што следуваше и изви-
нување од првиот човек на 
Европскиот парламент.

Ерик Мејер тогаш изјави:
"Не можам да тврдам де-

ка вакво нешто - да се смени 
изгласан Извештај - досега 
не се случило во Европскиот 
парламент. Сепак, одлуките 
на парламентарците треба 
да се финални. Доколку има 
нешто спорно, има простор 
понекогаш да интервенираат 
официјалните лица, но во овој случај 
тоа не ми се допадна и реагирав. Бараа 
наместо зборот Македонија во рефе-
ренцата и македонски јазик да стои 
ФИРОМ и јазик на ФИРОМ, нацио нал-
ност на ФИРОМ. Бидејќи не беше мож-
но почнаа да притискаат на сите ст ра-
ни. Македонскиот јазик беше маке дон-
ски и претходно, па не може да биде 
дел од овој спор. Така се нарекува од 
крајот на XIX век".

Иако, тој застана зад македонскиот 

јазик, јавноста сепак се сеќава на не-
говите спорни извештаи за Маке до-
нија.

Се сеќаваме на неговата изјава: "Во 
интерес на решавањето на спорот со 
јужниот сосед да престанеме да ги ко-
ристиме 'симболите кои Грција ги гледа 
како дел од својата историја, особено 
имињата Александар Македонски и 
Филип Втори', и да ги тргнеме нивните 
статуи во Скопје, Битола и во Прилеп". 
Пораката беше содржана во неговиот 

нацрт-извештај за на пре до-
кот на Македонија во 2007 
година, но помниме дека 
жестоко беше дочекан и не-
говиот претходен нацрт-из-
вештај за напредокот на Ма-
кедонија во 2006 година во 
кој, случајно или не, во Ма-
кедонија беа прогласени 
два официјални јазика, ма-
кедонскиот и албанскиот. За 
потсетување, на Интернет 
страницата на Европскиот 
парламент пишуваше дека 
"образованието и јавната 
администрација треба да ги 
земат предвид двата офи-
цијални јазика и етничката 
разновидност на земјата со 
два милиона житела". По-
доцна, грешката беше ис-
правена, па во коригираниот 
текст можеше да се прочита 
дека "... официјален јазик е 
македонскиот, додека дру-
гите јазици, исто така, можат 
да имаат официјален статус 
на општинско ниво, доколку 
се зборувани барем од ст ра-
на на 20 процента од на се-
лението". 

Сепак, остана дилемата 
која се криеше зад нена мер-
ната грешка на прес-служ-
бата на Европскиот парла-
мент да пронајде два офи-
цијални јазика во Маке до-
нија? 

ПРИТИСОК
На секој можен начин Грците при-

тискаат за промена на македонското 
име и јазик, па така чести се и при ме-
рите кога тие бараат на кабините каде е 
одредено местото за македонските 
преведувачи да пишува "славома ке-
донски" наместо македонски јазик. 

Да го спомнеме и примерот кога во 
мај годинава нашиот јужен сосед ги 
притисна своите 26 партнери во Еко-
номско-социјалниот комитет на ЕУ и 
успеа да ја избрише придавката "ма-

Образложувајќи го Извештајот за напредокот на 
Македонија во 2007 година, Ерик Мејер порача во 
интерес на решавањето на спорот со нашиот јужен 
сосед, да престанеме да ги користиме "симболите 
кои Грција ги гледа како дел од својата историја, 
особено имињата Александар Македонски и Филип 
Втори, и да ги тргнеме нивните статуи во Скопје, 
Битола и во Прилеп". Во нацрт-извештај за на пре-
докот на Македонија во 2006 година, случајно или 
не, во Македонија беа прогласени два официјални 
јазика, македонскиот и албанскиот. Грешката беше 
исправена.

Коментирајќи го Извештајот за правата на мал-
цинствата на Западен Балкан, каде Македонија е 
именувана со ФИРОМ, Ерик Мејер изјави: 

"Секогаш се противам на употребата на името 
ФИРОМ. Го користам името Поранешна Југосло вен-
ска Република Македонија. Го користам терминот 
македонски јазик".

ЕРИК МЕЈЕР ЕРИК МЕЈЕР 
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кедонски" од документот посветен за Македонија. Ста-
нуваше збор за Мислењето за граѓанското општество во 
Македонија кое Економско-социјалниот комитет го усвои 
на 12 март годинава. Во сите јазични верзии на документот, 
освен во грчката, беше употребувана придавката "ма-
кедонски", а во статистичките податоци пишуваше дека во 
земјата живеат Македонци. Но, од претседателот на Еко-
номско-социјалниот комитет, Димитрис Димитријадис, 
Ати на побара да интервенира и да најде начин сите ја-
зични верзии на документот да бидат преработени според 
грчката верзија, па наместо придавката "македонски" да 
се употребува додавката "ПЈРМ" кога се зборува за гра-
ѓанското општество во Македонија, изразот "маке донско 
граѓанско оп штество" или "македонски јазик" да се пре т-
вори во "граѓанско општество на ПЈРМ" и "јазик на ПЈРМ". 
Во првичните верзии пишуваше дека во Македонија жи-
веат Македонци, додека во грчката верзија бевме на-
речени "славомакедонци". Но, за да не биде навредена 
Македонија од документот бил изваден ста тистичкиот 
дел, со што и Грците се согласиле. 

Да потсетиме и на инцидентот во Советот на Европа во 
2004 година. Имено, Валтер Швимер, во својство на то-
гашен гене рален секретар на Советот на Европа, на 2 март 
2004 година, издаде интерна уредба со која се наложи во 
официјалното обраќање кон Република Македонија да се 
користи рефе рен цата "Бивша Југословенска Република 
Македонија", а за ре ферирање на националноста пре-
порача да се употребува "лице од Бившата Југословенска 
Република Македонија". За јазикот, културата и за тра-
дицијата, освен "македонски", пре порача во заграда да се 
става одредбата "словенски". 

Македонското Министерство за надворешни работи и 

тогаш реагираше. Пред оваа уредба да биде повлечена МНР 
испрати нота до Стразбур, Хелсиншкиот комитет испрати 
протестно писмо до Швимер, а невладиниот сектор во земјава 
покрена масовна акција под мото "Не ме фиромирај", која ја 
поддржаа голем број граѓани, јавни личности и политичари. От-
ка ко јав носта се крена, Валтер Швимер й испрати писмо на 
тогашната шефица на македонската дипломатија, Илинка Ми-
трева, во кое тврдеше дека во Стразбур не постои интерен 
документ со кој се препорачува употребата на придавката 
"словенски" за на селението и културата на Македонија, при 
што наведе дека се надева оти сите недоразбирања кои се 
појавиле ќе бидат надминати. 

Од тогаш поминаа неколку години, но недоразбирањата, без 
оглед кој е на чело на тие институции, не само што не се над-
минати, туку и се повторуваат. Значи, време е Европа и неј зи-
ните господа малку повеќе да се позанимаваат со македонското 
прашање и со македонскиот јазик. Логично го бараме од го-
ворот на прашањето зошто се греши само кога станува збор за 
Македонците и за нивниот јазик?

Валтер Швимер, во 
својство на тогашен 
генерален секретар 
на Советот на Европа, 
на 2 март 2004 издаде 
интерна уредба со 
која се наложи во 
официјалното обра-
ќање кон Република 
Македонија да се ко-
ристи референцата 
"Бивша Југословенска 
Република Маке до-
нија", а за рефери ра-
ње на националноста 
препорача да се упо-
требува "лице од Бившата Југословенска Ре пуб-
лика Македонија". За јазикот, културата и за тра-
дицијата, освен "македонски", препорача во за-
града да се става одредбата "словенски". 

МНР испрати нота до Стразбур, а невладиниот 
сектор во земјава покрена масовна акција под 
мото "Не ме фиромирај".

ОДБРАНА НА УСТАВНОТО ИМЕ НА ОДБРАНА НА УСТАВНОТО ИМЕ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


